
VZORY PLATNÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vzory č. 48 – č. 94 – OP bez strojově čitelné zóny:
Platnost občanských průkazů stanovuje Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2005. Státní občané České republiky mají za povinnost provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelné zóny, vydaných:
1) do 31. 12. 1994 za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou nejpozději do 31. 12. 2005; žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2005,
2) do 31. 12. 1996 za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou nejpozději do 31. 12. 2006; žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2006,
3) do 31. 12. 1998 za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou nejpozději do 31. 12. 2007; žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2007,
4) do 31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou nejpozději do 31. 12. 2008; žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2008.

 POZOR VÝJIMKA - dle § 24 zák. 328/1999 Sb. ve znění zák.395/2005 Sb. je zrušena povinnost výměny občanských průkazů  vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Občanský průkaz vzor 48
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Vydával se na základě zákona č. 198/1948 Sb. Vyskytuje se jen výjimečně. (OP typu knížka mohou mít pouze osoby starší 70 let, osoby mladší 70 let mají tyto OP neplatné.) Pozor: Držitel musí mít v OP vyznačeno, že je občanem ČR a není uvedeno datum platnosti . 



Občanský průkaz vzor 53 
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Vydával se od roku 1953 do roku 1960, česká i slovenská verze. Je dosud poměrně běžně používán. Je v něm vyznačena doba platnosti, resp. prodloužení platnosti “bez omezení”.(OP typu knížka mohou mít pouze osoby starší 70 let, osoby mladší 70 let mají tyto OP neplatné.) Pozor: Držitel musí mít v OP vyznačeno, že je občanem ČR a není uvedeno datum platnosti OP.




Občanský průkaz vzor 60
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Vydával se od roku 1960 do roku 1976, česká i slovenská verze. Od předchozího vzoru se liší i obsahem. Má desky v PVC, obsahuje navíc údaje o rodičích držitele, mírně odlišná je i úprava jednotlivých rubrik. Je v něm vyznačena doba platnosti, resp. prodloužení platnosti „bez omezení“. (OP typu knížka mohou mít pouze osoby starší 70 let, osoby mladší 70 let mají tyto OP neplatné.) Pozor: Držitel musí mít v OP vyznačeno, že je občanem ČR a není uvedeno datum platnosti OP. 

Občanský průkaz vzor 77
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 Vydával se od roku 1976 do 30.6.1985, česká i slovenská verze. Od předchozího se liší tím, že na straně 1 je předtisk pro rodné číslo, v rubrice “dítě mladší 15 let” se uvádí rodné číslo dítěte místo data a místa narození a údajích o rodném listu. Rubrika pro prodloužení platnosti má pouze jednu stranu. Je v něm vyznačena doba platnosti, resp. prodloužení platnosti „bez omezení“. (OP typu knížka mohou mít pouze osoby starší 70 let, osoby mladší 70 let mají tyto OP neplatné.) Pozor: Držitel musí mít v OP vyznačeno, že je občanem ČR, není uvedeno datum platnosti OP. 

Občanský průkaz vzor 85
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Vydával se od 1.7.1985 do začátku roku 1991, česká i slovenská verze. K jeho výrobě se používá jiný materiál, rozměr průkazu i rozměr používané fotografie je přizpůsoben mezinárodní normě. Z obsahu byly vypuštěny nadbytečné údaje (sociální postavení, názvy absolvovaných škol, které však je možno zapsat na žádost do rubriky “zvláštní záznamy”, pořadové číslo zápisu do knihy denního výdeje). Upraveny byly údaje o rodičích (zápis jména a rodného příjmení), manželovi (přibylo místo narození a rodné číslo) a dětech (jen jméno, příjmení a rodné číslo, přičemž do evidence OP se zapisují i děti starší 15 let). Zápisy o zaměstnání byly rozšířeny i na studium, odděleně se zapisuje trvalý a přechodný pobyt, v nově zavedené rubrice se zapisují údaje zdravotnické a omezení způsobilosti k právním úkonům. Je v něm vyznačena doba platnosti, resp. prodloužení platnosti „bez omezení“. (OP typu knížka mohou mít pouze osoby starší 70 let, osoby mladší 70 let mají tyto OP neplatné.) Pozor: Držitel musí mít v OP vyznačeno, že je občanem ČR a není uvedeno datum platnosti OP. 

Občanský průkaz vzor 91
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Vydával se od roku 1991 do 30.4.1993, je česká i slovenská verze. Raznice na fotografii je CS, lipový lístek. Je v něm vyznačena doba platnosti, resp. prodloužení platnosti „bez omezení“. (OP typu knížka mohou mít pouze osoby starší 70 let, osoby mladší 70 let mají tyto OP neplatné.) Pozor: Držitel musí mít v OP vyznačeno, že je občanem ČR a není uvedeno datum platnosti OP. 


Občanský průkaz vzor 93
 Vydával se od  roku 1993 do roku1994, pouze česká verze, ID karta. Platnost:
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- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 – skončí platnost 31. prosince 2005
- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 – skončí platnost 31. prosince 2006
- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 – skončí platnost 31. prosince 2007
- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 – skončí platnost 31. prosince 2008.
Občanský průkaz vzor 94
 Vydával se od roku1994, od roku 1996 s fólií s hologramem. Platnost:
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- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 – skončí platnost 31. prosince 2005
- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 – skončí platnost 31. prosince 2006
- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 – skončí platnost 31. prosince 2007
- Občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 – skončí platnost 31. prosince 2008.

Občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (vzor 2000) - platí po dobu v něm uvedenou (tyto občanské průkazy nepodléhají výměně).
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Byl vydáván od srpna 2000. Je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 x 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2).
Přední strana obsahuje vedle základních údajů o držiteli (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození) také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Rovněž obsahuje strojově čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu.
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 Zadní strana obsahuje povinné údaje (trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav) a může obsahovat i další povinné údaje – omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu. Dále může obsahovat nepovinné údaje, které se zapisují na požádání občana – údaje o manželovi, manželce, dětech a titulech. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce.



 Občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (vzor 2005) – platí po dobu v něm uvedenou (tyto občanské průkazy nepodléhají výměně).
 
 Obcanský prukaz se strojove citelnou zónou (vzor 2000)
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 Od 1. ledna 2005 vydává Česká republika nový model strojově čitelného občanského průkazu. Technicky je tento model shodný s předchozím modelem (viz výše). Oproti předchozímu modelu je položka „MÍSTO NAROZENÍ“ přesunuta na zadní stranu dokladu a pod tištěnou podobou držitele je nově umístěn název položky „číslo OP/DOC.NO/NO.DOC.“ Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce.

Vydání občanského průkazu
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Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Kdo a za jakých podmínek
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Předložení žádosti o občanský průkaz a převzetí občanského průkazu je občan povinen vyřídit osobně.
Jak a kam se obrátit
Úřad městské části Praha 5, OOS, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Štefánikova 13,15, přízemí, telefon 257000956, 257000957.

